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 : ما وسائل الث�ات على هذا الدین، خصوًصا في هذا الزمن؟السؤال
والصدق معــه،  -جل وعال-ا منها: اإلخالص هلل وسائل الث�ات على هذا الدین كثیرة جد�  :الجواب

 َر�َُّهـم َیـْدُعونَ  الَّـِذینَ  َمـعَ  َنْفَسكَ  {َواْصِبْر  :-جل وعــال-ولزوم الصح�ة الصالحة كما جاء في قوله 
} ِ�اْلَغَداةِ  وال�عد عن أهل الغفلة، وعدم اإلكثار من الخلطة الزائــدة عــن قــدر  ¡]٢٨الكهف: [ َواْلَعِشيِّ

ــاح علــــى هللا  ــة، واإللحــ ــدعاء �الث�ــــات -جــــل وعــــال-الحاجــ ــان النبــــي  ،�الــ ــا كــ ــه الصــــالة -كمــ عل�ــ
وعــدم ، ]2140[الترمــذي:  «�ــا مقلــب القلــوب ثبــت قلبــي علــى دینــك»�كثــر مــن قولــه:  -والســالم

ا فــي هــذا الزمــان، مــن مقــروءة ومرئ�ــة ومســموعة، وفــي كــل  التعرض لمواطن الفتن، وهي كثیرة جــد�
 . من هذه الفتنما سلموا  في قعر بیوتهمالناس حتى أن مكان ال یخلو منها َمحَفل من المحافل، 

فعلى اإلنسان أن �حرص على قطع ما ُ�شغله عن ر�ه، وُ�له�ه عن ع�ادته، ومــع ذلــك ُ�كثــر 
فــإن هــذا ممــا �عینــه علــى  ،، ومــن تــالوة كتا�ــه علــى الوجــه المــأمور �ــه-عــز وجــل-مــن ذكــر هللا 

 إلـي  یتقـرب عبـدي یـزال ومـا«الث�ات، و�كثر أ�ًضا من نوافــل الع�ــادات كمــا فــي الحــدیث القدســي: 
 التـي  و�ده �ه، ی�صر الذي و�صره �ه، �سمع الذي سمعه �نت: أحببته فإذا أح�ه، حتى �النوافل
[البخــاري:  »ألعیذنـه اسـتعاذني  ولـئن ألعطینه، سألني  و�ن بها، �مشي  التي  ورجله بها، ی�طش
�قتصــر علــى القــدر الكــافي مــن فضــول الكــالم،  لبــ كثر أ�ًضا مــن ذكــر المــوت، وُ�قلــل و�، ]6502

وفضــول الخلطــة، وفضــول الطعــام، وفضــول النــوم، و�حــرص علــى مــا ذكرنــا مــن الــدعاء �الث�ــات، 
 وكثــرة القیــل والقــال ف�مــا ال الغفلــةوة كتا�ه، وال�عد عــن أهــل وتال -عز وجل-واإلكثار من ذكر هللا 

له نصیب من التعبد ال س�ما في الخلوات، ومــع ذلــك أ�ًضــا  ون ینفع، و�لزم الصح�ة الصالحة، و�ك
فإذا صـلى،  «لو أطال المكث في المسجد قبل الصالة و�عدها، وقد جاء ما یدل على فضل ذلك: 

عل�ــه، اللهــم ارحمــه، وال یــزال لــم تــزل المالئكــة تصــلي عل�ــه، مــا دام فــي مصــاله: اللهــم صــل 
 .]647 [البخاري: »أحد�م في صالة ما انتظر الصالة

على كل حال هذه �عض الوسائل، فعلــى اإلنســان أن �حــرص علــى مــا ینفعــه، وعلــى تحقیــق 
ــق، وهــو تحقیــق العبود�ــة هلل  ، ومــن أهــم مــا ُیهــتم �ــه مــن -جــل وعــال-الهــدف الــذي مــن أجلــه ُخِل

لمســاء، وأذكــار النــوم، والــدخول والخــروج، فــي مواطنهــا، وال یــزال لســانه أذكــار الصــ�اح وا :األذكــار
، وهذا الذكر ال یتركه أو ال �غفل عنه إال محروم؛ ألنه ال ُ�َكلِّــف شــیًئا -عز وجل-ا بذكر هللا رط�ً 

 اقـال: «الـذاكرون هللا �ثیـرً  ؟«سبق المفـردون» قـالوا: ومـا المفـردون �ـا رسـول هللاوأجره عظ�م، 
 .]2676 [مسلم: والذاكرات»



التي قد �كون لهــا مقــدمات وقــد تحتــاج إلــى أشــ�اء،  َكلِّف شیًئا كغیره من الع�اداتالذكر ال �ُ ف
وغــراس ، ]3375 :لترمــذيا» [ذ�ــر هللامــن «ال یــزال لســانك رطً�ــا لكــن هــذا ال �حتــاج إلــى شــيء، 

قــال  -عل�ــه الســالم-أن إبــراه�م الخلیــل  الحدیثلتهلیل والتكبیر؛ جاء في الجنة التسب�ح والتحمید وا
أقرئ أمتـك منـي السـالم وأخبـرهم أن الجنـة طی�ـة «لیلة اإلسراء:  -عل�ه الصالة والسالم-لمحمد 

ــة المــاء، وأنهــا ق�عــان، وأن غراســها ســ�حان هللا ــة عذ� ــه إال هللا ،والحمــد � ،التر� �هللا  ،وال إل
 .]3462 الترمذي:[ »أكبر

رست لــك شــجرة فــي الجنــة، واإلنســان �غــرس فــي غُ  -في ثان�ة- )س�حان هللا(�عني إذا قلت: 
نــتج هــذه الــدن�ا و�تعــب علــى غرســه، و�الحظهــا و�تــا�ع ســقیها، و�مكــث الوقــت الطو�ــل، واحتمــال تُ 

 في الجنة.   ةغرس تُضمن )س�حان هللا(واحتمال ما تنتج، و
شـر�ك لـه، لـه الملـك ولـه الحمـد وهـو علـى �ـل شــيء مـن قـال: ال إلـه إال هللا وحـده ال «و

 ]. 2693 [مسلم: »قدیر، عشر مرار �ان �من أعتق أر�عة أنفس من ولد إسماعیل
من قـال: سـ�حان هللا و�حمـده، فـي یـوم مائـة مـرة، حطـت خطا�ـاه، و�ن �انـت مثـل ز�ـد «و
مــن أبــواب الخیــر  أمــور م�ســرة وهلل الحمــد، وأبــواب ،�عنــي فــي دقــائق  .]6405 [البخــاري: »ال�حــر

و�الكالم الــذي قــد �ضــرهم  عظ�مة، ومع ذلك �غفل عنها كثیر من الناس، و�نشغلون �القیل والقال،
 وال ینفعهم.
 .4/2/1432برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الخامسة والعشرون، المصدر: 

 
 


